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In the article Bone Tumors - Differential diagnosis,  

We discussed a systematic approach to the differential diagnosis of bone tumors and tumor-like lesions. 

In this article we will discuss the differential diagnosis of ill-defined osteolytic bone tumors in alphabetic order. 

Publicationdate 01 Tháng 1 năm 2011 

Trong phần khối u xương - Chẩn đoán phân biệt 

Chúng ta đã thảo luận một cách tiếp cận có hệ thống để chẩn đoán phân biệt của các khối u xương và tổn thương giống 

u như thế nào.  

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về chẩn đoán phân biệt của các khối u tiêu xương khó xác định theo thứ tự 

bảng chữ cái.  

 

Introduction 

Chondrosarcoma 

Eosinophilic granuloma 

Ewing's sarcoma 

Giant cell tumor 

Lymphoma 

Metastases 

Multiple Myeloma / Plasmacytoma 

Osteomyelitis 

Osteosarcoma 

 

Giới thiệu 

Sarcom sụn 

U hạt bạch cầu ái toan 

Sarcoma Ewing 

U tế bào khổng lồ 

U Lympho 

Di căn 

Đa u tủy / U tương bào 

Viêm xương tủy 

Sarcom xương 

  



Introduction  Giới thiệu 

On the bottom the most common ill-defined bone tumors and tumor-like lesions. 

An ill-defined zone of transition is seen in: 

Hình bên dưới là các khối u và tổn thương giống u khó xác định phổ biến nhất. 

Vùng chuyển tiếp khó xác định được thấy trong: 

- Malignant bone tumors: 

Ewing's sarcoma. 

Osteosarcoma (most common 

presentation: sclerotic). 

Leukemia.  

Metastases and Myeloma. 

- Aggressive benign lesions: 

Infection. 

Eosinophilic granuloma. 

Locally aggressive Giant Cell Tumor. 

- Khối u xương ác tính: 

Sarcom Ewing 

U xương ác tính (trình bày phổ biến nhất: 

xơ đặc) 

Bệnh bạch cầu. 

Di căn và u tủy. 

- Tổn thương lành tính tiến triển: 

Nhiễm trùng. 

U hạt bạch cầu ái toan. 

U tế bào khổng lồ tiến triển tại chỗ. 

  



On the left a table with the most common bone tumors 

and tumor-like lesions in different age-groups.  

In the middle column common ill-defined osteolytic 

lesions. 

Notice the following: 

- Infection is seen in all ages. 

- Ill-defined borders in GCT is seen in a locally 

aggressive lesion. 

- Chondrosarcoma is usually well-defined, but high 

grade chondrosarcoma can be ill-defined. 

- Metastases and myeloma are also usually well-

defined, but sometimes ill-defined. 

Hình bên trái là một bảng với các khối u xương phổ 

biến nhất và các tổn thương giống u trong các nhóm 

tuổi khác nhau.  

Ở cột giữa là các tổn thương tiêu xương khó xác định 

phổ biến. 

Chú ý những điều sau đây: 

- Nhiễm trùng được thấy trong tất cả các lứa tuổi. 

- Giới hạn khó xác định trong GCT được thấy trong 

tổn thương tiến triển tại chỗ. 

- Sarcom sụn thường cũng xác định rõ, nhưng sarcom 

sụn độ cao có thể khó được xác định rõ. 

- Di căn và u tủy cũng thường được xác định rõ, nhưng 

đôi khi cũng khó. 

 

  



 Chondrosarcoma Sarcom sụn 

Key facts: 

- Most commonly presents as a well-defined 

lesion, but uncommonly it can be encountered as 

an ill-defined lytic lesion. 

- Calcifications can be seen when there is a large 

myxoid component within the tumor, but they are 

not essential for the diagnosis. 

- On the left a partially ill-defined osteolytic 

lesion with endosteal scalloping. 

- There are cloud-like calcifications indicating a 

chondroid matrix. 

- These imaging findings and the size of the 

lesion favor the diagnosis of a chondrosarcoma. 

Điểm nhấn: 

- Biểu hiện phổ biến như một tổn thương dễ xác 

định, nhưng không phổ biến có thể gặp phải như 

một tổn thương tiêu xương khó xác định. 

- Vôi hóa có thể được nhìn thấy khi có một thành 

phần dạng nhầy lớn trong khối u, nhưng chúng 

không phải là yếu tố cần thiết để chẩn đoán. 

- Hình bên trái là tổn thương tiêu xương cục bộ 

với rìa trong vỏ xương dạng vỏ sò. 

- Có vôi hóa dạng đám mây chỉ ra chất căn bản 

sụn.  

- Những dấu hiệu hình ảnh và kích thước của tổn 

thương có ích cho việc chẩn đoán của một sarcom 

sụn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the top two other lesions that proved to be a chondrosarcoma. 

Notice that calcifications are not essential in chondrosarcoma. 

Hình bên trên là hai tổn thương khác được chứng minh là một sarcom sụn.  

Chú ý rằng vôi hóa không phải là yếu tố quan trọng trong (chẩn đoán) sarcom sụn. 

  



On the left a lobulated partially 

ill-defined lytic lesion of the 

proximal humerus.  

The presence of calcifications 

suggest that this is a chondroid 

tumor.  

The lytic parts with cortical 

involvement and expansion 

should raise the suspicion of a 

high grade chondrosarcoma. 

Hình bên trái một tổn thương 

tiêu xương chia thùy không 

hoàn toàn khó xác định ở đầu 

gần xương cánh tay.  

Sự hiện diện của vôi hóa cho 

thấy đây là một khối u dạng 

sụn. 

Các phần tiêu xương với sự 

tham gia của vỏ và phình ra nên 

tăng nghi ngờ về một sarcom 

sụn độ cao. 

  



Eosinophilic granuloma U hạt bạch cầu ái toan 

 

Key facts: 

- EG is like osteomyelitis a great mimicker of benign and malignant bone tumors. 

- Must be included in the differential diagnosis of almost any ill-defined osteolytic bone lesion in patients under 

the age of 30. 

- May also present as a well-defined lesion. 

- EG can be excluded in patients > 30 years. 

- Commonly found in the skull, mandible, spine and long bones, but can occur anywhere. 

 

Điểm nhấn: 

- EG giống như viêm xương tủy đại đa số bắt chước của khối u xương lành và ác tính. 

- Phải được bao gồm trong chẩn đoán phân biệt của hầu hết các tổn thương tiêu xương khó được xác định ở 

những bệnh nhân ở độ tuổi dưới 30. 

- Cũng có thể hiện diện như một tổn thương dễ xác định. 

- EG có thể được loại trừ ở bệnh nhân> 30 tuổi. 

- Thường được tìm thấy ở hộp sọ, xương hàm dưới, cột sống và xương dài, nhưng có thể gặp bất cứ nơi nào. 

  



 

Eosinophilic granuloma with ill-defined borders. 

U hạt bạch cầu ái toan với ranh giới xác định không rõ. 

On the top some examples of EG with ill-defined borders. 

There are single or multiple layered periosteal reactions. 

Hình bên trên là một vài ví dụ về EG với ranh giới không rõ.  

Có phản ứng màng xương một hoặc nhiều lớp. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the top a typical presentation of EG in the skull as an ill-defined osteolytic lesion. 

Hình bên trên trình bày điển hình của EG ở hộp sọ giống như là một tổn thương tiêu xương được xác định khó. 

  



Ewing's sarcoma  Sarcom Ewing 

 

Key facts: 

- Most common presentation: ill-defined osteolytic lesion with multiple small holes in the diaphysis of a long 

bone in a child with a large soft tissue mass. 

- Presentation with pain, mass, fever, anemia and leukocytosis. 

- Most common location: femur, iliac bone, fibula, rib, tibia. 

- Differential diagnosis: Osteosarcoma, lymphoma, infection and EG. 

- Frequently aggressive type of periosteal reaction, but never a benign type. 

 

Điểm nhấn: 

- Trình bàyphổ biến nhất: Tổn thương tiêu xương khó xác định với nhiều lỗ nhỏ trong thân của một xương dài 

ở trẻ em với một khối mô mềm lớn. 

- Biểu hiện với đau, khối, sốt, thiếu máu và tăng bạch cầu. 

- Vị trí phổ biến nhất: xương đùi, xương chậu, xương mác, xương sườn, xương chày. 

- Chẩn đoán phân biệt: U xương ác tính, lymphoma, nhiễm trùng và EG. 

- Thường là loại hoạt động mạnh của phản ứng màng xương, nhưng không bao giờ là loại lành tính. 

  



On the left a patient with a 

Ewing's sarcoma in the femur. 

Notice the ill-defined 

osteolysis. 

There is an aggressive 

periosteal reaction. 

Hình bên trái ở một bệnh nhân 

với sarcom Ewing trong xương 

đùi.  

Chú ý tiêu xương khó xác định.  

Có một phản ứng màng xương 

hoạt động mạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewing's sarcoma in diaphysis of the femur. Notice ill-defined zone of transition (blue arrow) and aggressive type of 

periosteal reaction (red arrows). 

Sarcom Ewing ở thân xương đùi. Chú ý khó xác định vùng chuyển tiếp (mũi tên màu xanh) và loại hoạt động mạnh 

của phản ứng màng xương (mũi tên màu đỏ). 

  



On the left an ill-defined lytic 

lesion in the femur of a 

young patient. 

There is a permeative 

destruction pattern with 

irregular cortical destruction. 

There is an aggressive 

periosteal reaction (arrow). 

This is also called sunburst 

appearance. 

Hình bên trái là một tổn 

thương tiêu xương khó xác 

định rõ ở xương đùi của một 

bệnh nhân trẻ tuổi.  

Có kiểu phá hủy dạng thấm 

với phá hủyvỏ xương không 

đều.  

Có phản ứng màng xương 

hoạt động mạnh (mũi tên).  

Điều này cũng được gọi là tia 

mặt trời. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the top an ill-defined lytic lesion of the right iliac bone in a young patient which can easily be overlooked.  

Final diagnosis: Ewing's sarcoma. 

Hình bên trên là một tổn thương tiêu xương khó xác định ở xương chậu bên phải của một bệnh nhân trẻ tuổi có thể dễ 

bị bỏ qua.  

Chẩn đoán cuối cùng: Sarcom Ewing. 

  



Giant cell tumor  U tế bào khổng lồ 

 

Key facts: 

- Giant cell tumor is a benign lesion, but can be locally aggressive. 

- A well-defined margin is associated with a locally less aggressive biologic behavior. 

- In many cases the margin is ill-defined. 

- These tumors often thin the cortex and may expand into the soft tissues surrounding the bone. 

- Most commonly seen in age 20-40 years. In the age group > 40 years, metastasis and plasmacytoma have to 

be included in the differential diagnosis. 

 

Điểm nhấn: 

- U tế bào khổng lồ là một tổn thương lành tính, nhưng có thể tiến triển cục bộ. 

- Xác định được rõ giới hạn kết hợp với một trạng thái sinh học cục bộ ít tiến triển. 

- Trong nhiều trường hợp, giới hạn khó được xác định. 

- Những khối u này thường vỏ mỏng và có thể phình ra mô mềm xung quanh xương. 

- Thường thấy ở độ tuổi 20-40. Ở nhóm tuổi> 40 năm, di căn và u tương bào phải được bao gồm trong chẩn 

đoán phân biệt.  

  



On the left a giant cell tumor of 

the distal radius with ill-defined 

margins, destruction of the 

subchondral bone plate and 

extension towards the soft tissues.  

On the right a giant cell tumor in 

the proximal tibia with somewhat 

better defined margin and non-

interrupted cortical bone. 

Hình bên trái là u tế bào khổng lồ 

của đầu xa xương quay với khó 

xác định giới hạn, phá hủy các 

tấm xương dưới sụn và mở rộng 

ra mô mềm.  

Hình bên phải là u tế bào khổng lồ 

ở đầu gần xương chày với giới 

hạn rõ ràng hơn và không bị gián 

đoạn vỏ xương. 

 

GCT of the radius with ill-defined margins on the left and a GCT in the tibia with well-defined margins. 

GCT của xương quay với giới hạn không rõ ở hình bên trái và GCT của xương chày với giới hạn rõ. 

 

  



Lymphoma U bạch huyết 

 

Key facts: 

- Primary non-Hodgkin's lymphoma of bone is rare. 

- Presentation: usually pain and palpable mass. 

- Preferential sites: femur and humerus. 

- Radiographic appearance may differ from virtually normal to severely permeative. 

- Differential diagnosis: 

Ewing's sarcoma, however, lymphoma usually in higher age group. 

Metastasis and plasmacytoma in age > 40y.  

 

Điểm nhấn: 

- U lympho không Hodgkin nguyên phát của xương là hiếm. 

- Biểu hiện: thường đau và sờ thấy khối. 

- Các vị trí ưa thích: xương đùi và xương cánh tay. 

- Xuất hiện trên hình ảnh có thể khác nhau từ gần như bình thường đến dạng thấm nghiêm trọng. 

- Chẩn đoán phân biệt: 

Sarcom Ewing, tuy nhiên, lymphoma thường ở nhóm tuổi cao hơn. 

Di căn và u tương bào ở tuổi > 40y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- The plain radiograph on the left 

shows an ill-defined lytic lesion of 

the humerus diaphysis.  

- Notice tunneling of the cortical 

bone (red arrows).  

- On the MR notice the linear 

abnormalities within the cortical 

bone and the circumferential soft 

tissue mass.  

- Differential diagnosis (depending 

on age): Ewing's sarcoma, 

osteomyelitis and bone lymphoma.  

- Biopsy revealed Non-Hodgkin 

lymphoma. 

- Hình X quang bên trái cho thấy một 

tổn thương tiêu xương khó xác định ở 

thân xương cánh tay.  

- Chú ý đường dò ở vỏ xương (mũi 

tên màu đỏ).  

- Trên MR chú ý sự bất thường đường 

bờ vỏ xương và khối mô mềm bao 

xung quanh.  

- Chẩn đoán phân biệt (tùy theo độ 

tuổi): Sarcom Ewing, viêm xương tủy 

và lympho xương. 

- Sinh thiết cho thấy u Lympho không 

Hodgkin. 

 



Metastases  Di căn 

 

Key facts: 

- Most common malignancy in bone. 

- Must be considered in the differential diagnosis of any bone lesion in a patient > 40 years. 

- May present as well-defined osteolytic, ill-defined osteolytic and also as sclerotic bone lesion. 

- Majority of osteolytic metastases originate from breast, lung, kidney, colon, melanoma and thyroid.  

 

Điểm nhấn: 

- Bệnh ác tính phổ biến nhất ở xương. 

- Phải được cân nhắc trong chẩn đoán phân biệt của bất kỳ tổn thương xương ở bệnh nhân> 40 tuổi. 

- Có thể biểu hiện với tiêu xương dễ xác định, tiêu xương khó xác định và cũng như tổn thương xương xơ cứng. 

- Đa số các di căn tiêu xương có nguồn gốc từ vú, phổi, thận, đại tràng, u hắc sắc tố và tuyến giáp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



On the left a 60 year old patient with a known malignancy. 

There is a lesion in the distal femur, that you could easily overlook and think that it was focal osteopenia. 

Hình phía bên trái của bệnh nhân 60 tuổi với một khối u ác tính được biết đến.  

Có một tổn thương ở đầu xa xương đùi, bạn có thể dễ dàng bỏ qua và nghĩ rằng đó là một vùng giảm mật độ xương.  

The lesion presents as a 

large ill-defined osteolytic 

mass extending into the 

epiphysis and almost 

abuttting the articular 

surface. 

In a patient 20-40 years of 

age GCT would be a 

possible diagnosis. 

It proved to be a 

metastasis. 

Tổn thương biểu hiện là 

một khối lượng tiêu xương 

lớn khó xác định mở rộng 

vào đầu xương và gần như 

sát bề mặt khớp.  

Ở một bệnh nhân ở độ tuổi 

20-40, GCT có thể là một 

chẩn đoán.  

Nó được chứng minh là 

một di căn. 

Metastasis in distal femur 

Di căn xương đùi ở xa 

 

 



Multiple Myeloma / Plasmacytoma  Đa u tủy / U tương bào 

 

 

Key facts: 

- Multiple myeloma must be included in the differential diagnosis of any lytic bone lesion, either well-defined 

or ill-defined in age > 40. 

- Most common presentation: multiple lytic 'punched out' lesions. A solitary presentation is referred to as 

plasmacytoma. 

- Usually no increased uptake on bone scan. 

- The most common location is in the axial skeleton (spine, skull, pelvis and ribs) and in the diaphysis of long 

bones (femur and humerus). 

 

Điểm nhấn: 

- Đa u tủy phải được bao gồm trong chẩn đoán phân biệt của bất kỳ tổn thương tiêu xương, hoặc dễ xác định rõ 

hoặc khó xác định ở độ tuổi > 40. 

- Biêu hiện phổ biến nhất: nhiều tổn thương tiêu xương ‘đột lỗ’. Biểu hiện đơn độc được gọi là u tương bào. 

- Thông thường không tăng sự hấp thu trên xạ hình xương. 

- Các vị trí thường gặp nhất là ở bộ xương trục (cột sống, xương sọ, xương chậu và xương sườn) và trong thân 

của xương dài (xương đùi và xương cánh tay). 

  



Osteomyelitis  Viêm xương tủy 

 

Key facts: 

- Broad spectrum of radiographic features. 

- May occur at any age, no typical location. 

- Radiographic appearance: predominant reactive changes, including periosteal reaction, sclerosis and edema. 

- Periosteal reaction and permeative pattern may mimic malignant process: Ewing's sarcoma, osteosarcoma, 

lymphoma, leukemia. 

- In the pediatric age group eosinophilic granuloma may also mimic osteomyelitis. 

- Pediatric osteomyelitis: most commonly in central metaphysis, may cross to epiphysis. 

- Adult osteomyelitis: most commonly in central metaphysis or diaphysis. 

- May be highly permeative with cortical breakthrough, abcesses and fluid along fascia on MR imaging. 

 

Điểm nhấn: 

- Hình ảnh đa dạng trên các đặc điểm hình ảnh. 

- Có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi, không có vị trí điển hình. 

- X quang: Biến đổi phản ứng chiếm ưu thế , bao gồm cả phản ứng màng xương, xơ cứng và phù nề.  

- Phản ứng màng xương và (tiêu xương) dạng thấm có thể bắt chước quá trình ác tính: Sarcom Ewing, sarcom 

xương, u lympho, bệnh bạch cầu. 

- Ở nhóm tuổi trẻ em u hạt tế bào ái toan cũng có thể bắt chước viêm xương tủy. 

- Viêm xương tủy trẻ em: thường gặp nhất ở giữa hành xương, có thể vượt qua tới đầu xương. 

- Viêm xương tủy người lớn: thường gặp nhất ở giữa hành xương hoặc thân xương. 

- Có thể rất lan tỏa với phá vỡ vỏ xương, áp xe và dải chất lỏng kéo dài trên MRI. 

  



On the left a subacute form of 

osteomyelitis.  

There is an eccentric ill-defined 

lesion seen on both sides of the 

physeal plate in the proximal 

tibia.  

This is highly suggestive for 

osteomyelitis.  

Other lesions do not cross the 

growth plate in general.  

Hình bên trái là một dạng bán 

cấp của viêm xương tủy.  

Đó là một tổn thương lệch tâm 

khó xác định rõ nhìn thấy trên 

cả  hai mặt của đĩa sụn tăng 

trưởng ở đầu gần xương chày.  

Điều này là rất gợi ýcho viêm 

xương tủy.  

Các tổn thương khác không 

vượt qua đĩa tăng trưởng nói 

chung.  

 

On the right coronal T1-weighted MR image reveals a well-defined epi-metaphyseal lesion.  

There is a dark peripheral zone of reactive sclerosis, and extensive edema with low signal Intensity in the metaphysis. 

Hình bên phải là MRI T1W coronal cho thấy một tổn thương được xác định rõ ở đầu-hành xương. 

Có một vùng tối ngoại vi của phản ứng xơ cứng, và phù nề rộng với tín hiệu thấpở trong hành xương. 

  



On the left an ill-

defined osteolytic 

lesion in the proximal 

metaphysis of the tibia 

with extensive reactive 

sclerosis and solid 

periosteal reaction.  

Hình bên trái là một tổn 

thương tiêu xương khó 

xác định hành xương 

đầu gần xương chày với 

phản ứng xơ cứng rộng 

và phản ứng màng 

xương thuần nhất.  

  



Osteosarcoma Sarcom xương 

 

Key facts: 

- Hallmark of osteosarcoma is the production of bony matrix, which is reflected by the sclerosis seen on the 

radiograph. 

- Usually typical malignant features including permeative-motheaten pattern of destruction, irregular cortical 

destruction and aggressive (interrupted) periosteal reaction. 

- Occasionally an osteosarcoma may present as a lytic or mixed lytic-sclerotic lesion. 

- Completely lytic osteosarcoma may represent telangiectatic subtype, composed of multiple cavities filled with 

blood (may resemble aneurysmal bone cyst!). 

 

Điểm nhấn: 

- Tiêu chuẩn của sarcom xương là việc sản xuất chất dạng xương, được phản ánh bởi sự xơ đặc được nhìn thấy 

trên X quang. 

- Thông thường đặc tính ác tính điển hình bao gồm mẫu phá hủy dạng thấm – mọt gặm, phá hủy vỏ xương không 

đều và phản ứng màng xương mạnh (ngắt quãng). 

- Đôi khi một sarcom xương có thể biểu hiện với một tổn thương tiêu xương hoặc tổn thương tiêu – đặc xương 

hỗn hợp. 

- Sarcom xương tiêu xương hoàn toàn có thể đại diện cho u xương giãn mạch kiểu phụ, bao gồm nhiều khoang 

chứa đầy máu (có thể giống với nang xương phình mạch!). 

  



On the left a mixed 

osteolytic and sclerotic 

lesion in the proximal 

humerus with irregular 

cortical destruction.  

There is an aggressive 

periosteal reaction and a 

soft tissue mass. 

Hình bên trái là tổn 

thương tiêu và đặc 

xương hỗn hợp ở đầu 

gần xương cánh tay với  

phá hủy vỏ xương không 

đều.  

Có phản ứng màng 

xương tiến triển mạnh và 

một khối ở mô mềm. 
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